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El Jurat de la 7a Gala de les Estrelles del Futbol Català s’ha reunit aquest migdia i,

juntament amb els vots dels clubs i federats, s’han donat a conèixer els guanyadors de

l’edició d’enguany. A més, el Premi del Jurat ha estat per l’ex president de l’FCF Andreu

Subies.

Els membres del Jurat de la 7a edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català

s’han reunit aquest migdia a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona, per acabar

de definir els guanyadors de la Gala en les diferents categories. Els seus vots (50%),

sumats als dels clubs (25%) i federats (25%), han fet guanyadors els següents

nominats:

http://galaestrelles.com/










A més, durant la trobada, el Jurat ha decidit fer entrega del ‘Premi Jurat’ al que ha estat

durant set anys president de la Federació Catalana de Futbol i actual vicepresident de

la RFEF, Andreu Subies, per la bona gestió feta al capdavant de l’organisme català,

fomentant i millorant el futbol territorial de Catalunya.

A banda d’aquests premis, Jonathan Soriano recollirà, per cinquè any consecutiu, el

guardó al ‘Màxim Golejador Català’ de la temporada passada, juntament amb Mariano

Díaz, qui va marcar els mateixos gols que Soriano. I en categoria femenina, el premi a

‘Màxima Golejadora Catalana’ ha estat per Alèxia Putellas.



En la categoria de ‘Millor Gol’, que atorga TV3, les votacions segueixen obertes i els

tres candidats són: Pedro Porro (CF Peralada-Girona ‘B’), Cristina Baudet (RCD

Espanyol) i Toni Larrosa  (AE Prat). Les votacions per triar el millor gol català de la

temporada passada es fan a través del portal web de la CCMA, o bé clicant en aquest

ENLLAÇ. Es pot votar fins el dilluns 15 d’octubre a les 22.00 hores. El nom del

guanyador/a es donarà a conèixer a la Gala.

Així doncs, els millors jugadors/es, entrenadors i àrbitres de futbol i futbol sala de

Catalunya recolliran el seu guardó en una nova Gala que la Federació Catalana de

Futbol, amb el suport de Damm i Caixabank, celebrarà el proper dimarts 16 d’octubre a

l’Antiga Fàbrica Estrella Damm a les 19.30 hores. La Gala serà emesa en directe per

Esport3.

GALERIA D'IMATGES
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http://www.ccma.cat/esport3/tria-el-millor-gol-del-futbol-catala-2017-18/llista/2048/
http://fcf.cat/media/album/dinar-del-jurat-de-la-7a-gala-de-les-estrelles/1
https://www.youtube.com/watch?v=hKeQXUQb_ns


 


